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ЗНАЧЕННЯ ПІДЛІТКОВОГО ТУРИЗМУ У ВИХОВАННІ УЧНІВ 13-14 РОКІВ 

 
Анотація. Освітньо-туристичне виховання учнів, можна розглядати 

як об'єктивну потребу суспільства, пов'язувати навчально-виховний процес 
з актуальними питаннями становлення нашої держави, з підготовкою учнів 
до суспільно-корисної та трудової дисципліни. Одним із найкращих факторів 
виховання та формування особистості є підлітковий туризм, який розвиває 
необмежені пізнавальні можливості, фізичну підготовку та емоційну сферу 
підлітка й формування всебічно розвинену особистість.  

Ключові слова:учень, підліток, особистість, підлітковий туризм, 
фізична підготовка. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВОГО ТУРИЗМА В ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ  
13-14 ЛЕТ 

 
Аннотация. Образовательно-туристическое воспитания учащихся, 

можно рассматривать как объективную потребность общества, 
связывать учебно-воспитательный процесс с актуальными вопросами 
становления нашего государства, с подготовкой учащихся к общественно-
полезной и трудовой дисциплины. Одним из лучших факторов воспитания и 
формирования личности является подростковый туризм, который 
развивает неограниченные познавательные возможности, физическую 
подготовку и эмоциональную сферу подростка и формирование 
всесторонне развитую личность. 

Ключевые слова: ученик, подросток, личность, подростковый 
туризм, физическая подготовка. 
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THE IMPORTANCE OF TEENAGE TOURISM IN THE EDUCATION  

OF STUDENTS 13-14 YEARS 
 
Annotation. The educational and tourist education of students can be 

regarded as an objective need of society, to link the educational process with the 
actual issues of the formation of our state, with the preparation of students for 
socially useful and labor discipline. One of the best factors of upbringing and 
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personality formation is teenage tourism, which develops unlimited cognitive 
abilities, physical preparation and emotional sphere of adolescents and the 
formation of a fully developed personality. 

Key words: pupil, teenager, personality, teenage tourism, physical training. 

 
Постановка проблеми. Підлітковий туризм, орієнтований на соціально 

важливу категорію нашого суспільства - підростаюче покоління, займає 
особливе місце в системі туристичної діяльності. Але нажаль, незважаючи на 
наявні потенційно великі можливості, свою соціальну і економічну значущість, 
освітньо-туристичне виховання учнів в Україні немає достатньої підтримки.  

Аналіз останніх досліджень. Аналіз туристичної діяльності як 

важливої та соціально значимої складової рекреаційної діяльності дає право 
стверджувати, що підлітковий туризм в Україні є специфічною територіальною 
рекреаційною системою (ТРС) або соціальною географічною системою. На 
базі всіх спеціалізованих туристичних закладів України працюють туристсько-
краєзнавчі гуртки та об’єднання учнів різного профілю. 

Крім мережі спеціалізованих туристичних закладів, підлітковий туризм 
входить складовою частиною до системи комплексних позашкільних закладів - 
палаців, центрів, будинків позашкільної роботи [1]. 

Існує значна кількість туристичних гуртків у загальноосвітніх школах та 
професійно-технічних училищах. Але, в цілому, рівень роботи гуртків в 
комплексних позашкільних закладах і загальноосвітніх школах та ПТУ значно 
нижчий, ніж у спеціалізованих туристсько-краєзнавчих закладах. 

Необхідною умовою розвитку туризму, у тому числі й підліткового, є 
наявність потенціалу певної території. Підлітковий туризм, як специфічна 
складова туризму, що зорієнтована на певний віковий прошарок нашого 
суспільства, висуває своєрідні вимоги до рекреаційно-туристських ресурсів. 
Якщо рекреаційно-туристські ресурси України раніше розглядалися хоча б 
фрагментарно, то в контексті потреб і специфіки підліткового туризму до цього 
часу науковці їх не розглядали взагалі. Під рекреаційним потенціалом  
М.С. Мироненко й І.Т. Твердохлібов розуміють всю сукупність природних, 
культурно-історичних і соціально - економічних передумов для організації 
рекреаційної діяльності на певній території [7, 8].  

О.І. Шаблій дає таке поняття рекреаційного потенціалу – « це система 
природних і суспільних об'єктів, їхніх властивостей і відносин, які можуть 
використовуватися або використовуються для цілей оздоровлення або 
відновлення, поповнення, розширення або нагромадження (акумуляції) 
духовних і фізичних сил людини у вільне від основного виду його діяльності 
час» [1, 8].  

За визначенням О.О. Бейдика, ресурсний потенціал - це сукупність 
природних і антропогенних факторів, необхідних для рекреаційного 
використання (кліматична й ландшафтна умови, морські акваторії і їхнє 
узбережжя, джерела водопостачання, інженерно-будівельні, ґрунтово-рослинні 
умови й т.п.); система природних, історико-культурних та соціально – 
економічних передумов організації рекреаційної діяльності на певній  
території [7].  

Мета роботи – теоретично обґрунтувати та проаналізувати значення 

підліткового туризму у вихованні учнів 13-14 років.  
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Виклад основного матеріалу. Виховання учнів у сучасній школі 

здійснюється в контексті національної і загальнолюдської культури, охоплює 
весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети 
життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства держави і нації. 
Соціально-політичні, економічні, екологічні зміни в житті нашої країни, що 
інтенсивно реформується, неоднозначно впливають на підростаюче покоління. 
У однієї його частини спостерігається ріст прагматизму, підприємництва, 
ранньої соціальної зрілості, а в іншої, навпаки, зростає замкненість, 
нерішучість, виявляється інфантилізм тощо. У цих умовах залучення дітей та 
учнівської молоді до цікавого, корисного і творчого життя є необхідною умовою 
виховання інноваційної особистості. 

Сучасною програмою виховання передбачається залучення учнів до 
різних форм творчої та суспільно-корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, 
оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, 
ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що організовуються у години 
дозвілля [1, 2].  

Підлітковий вік (13 - 14 років). У цьому віці в основних рисах 
завершується фізичний розвиток людини: закінчується ріст і окостеніння 
скелета, збільшується м'язова сила, юнаки й дівчата витримують значні рухові 
навантаження. Стабілізується кров'яний тиск, ритмічніше працюють залози 
внутрішньої секреції. У старшому шкільному віці завершується перший період 
статевого визрівання. Активна діяльність щитовидної залози, що викликає у 
підлітка підвищену збудливість, значно послаблюється. Продовжується 
функціональний розвиток головного мозку і його найвищого відділу – кори 
великих півкуль. Здійснюється загальне визрівання організму. 

Підлітковий вік – це період формування світогляду, переконань, 
характеру і життєвого самовизначення. Юність – період самоутвердження, 
бурхливого росту самосвідомості, активного осмислення майбутнього, пора 
пошуків, надій, мрій.  

У школярів, як правило, яскраво виражено вибіркове ставлення до 
навчальних предметів. Потреба в значимих для життєвого успіху знаннях - 
найхарактерніша риса нинішнього школяра. Це визначає розвиток, а 
функціювання психічних процесів характеризується цілеспрямованістю: увага - 
довільністю і тривалістю, пам'ять – логічним характером, мислення – більш 
високим рівнем узагальнення і абстрагування, поступово набуває теоретичної і 
критичної спрямованості [8].  

Підлітковий вік – це період розквіту всієї розумової діяльності. Школярі 
прагнуть проникнути в сутність явищ природи і суспільного життя, пояснити їх 
взаємозв'язки і взаємозалежності. Майже завжди цьому сприяє прагнення 
виробити власну точку зору, дати свою оцінку наявним подіям. Власна точка 
зору не завжди узгоджується з загальновизнаною, однак це висновок здобутий 
власною працею, напругою власної думки. Самостійність мислення в цьому 
віці набуває визначального характеру і вкрай необхідна для самоутворення 
особистості. Дорослі, вчителі часто безапеляційно відкидають наївні однобічні, 
ще не зовсім незрілі висновки, створюючи своєю безтактністю передумови для 
конфліктів і непорозумінь [7].  

Моральні й соціальні якості школярів формуються прискореними 
темпами. Цьому сприяє не лише сензитивний період моральної зрілості, але й 
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нові обставини: зміна характеру діяльності, становища в колективі й 
суспільстві, інтенсивність спілкування. Більш чіткими стають моральні поняття, 
оцінки, зміцнюються етичні переконання. Почуття дорослості стає більш 
глибоким, гострішим, виразнішим. З'являється прагнення виразити свою 
індивідуальність; у деяких молодих людей це прагнення набуває 
гіпертрофованого характеру. Будь-яким способом їм хочеться привернути до 
себе увагу, утвердити свою самобутність. Звідси втрата почуття міри, 
демонстративне захоплення людини в даний момент речами, нерідко і не 
зовсім безневинними. Тут потрібна терпимість і допомога дорослих [8].  

Зовнішній світ активно впливає на туристичну діяльність, в одних 
випадках відкриваючи перед нею широкі можливості, в інших – загрожуючи 
новими небезпеками. 

Виступаючи складовою туристичної галузі країни, підлітковий туризм в 
Україні в першу чергу покликаний вирішувати важливі соціальні завдання, 
пов’язані з вихованням, оздоровленням та освітою підростаючого покоління 
засобами туристичної діяльності, а саме:  

- отримання нових знань; фізичне оздоровлення та профілактика 
захворювань;  

- орієнтація підростаючого покоління на здоровий спосіб життя, 
формування активної життєвої позиції;  

- розвиток кращих моральних людських якостей та відносин; підготовка 
підлітків до служби у лавах армії, до навчання у вищих навчальних закладах;  

- екологічне виховання, виховання свідомого ставлення до природи 
нашої країни [4].  

Важливим структурним підрозділом центрів підліткового туризму 
(станцій юних туристів) є методичний відділ (кабінет), який організовує й 
проводить інструктивно-методичну роботу з питань підліткового туризму і 
краєзнавства, займається просвітницькою діяльністю, здійснює підготовку 
туристсько-краєзнавчих кадрів.  

В багатьох центрах підліткового туризму (станціях юних туристів) 
працюють екскурсійні відділи (бюро), які займаються організацією екскурсій 
для дітей та юнацтва, організовують роботу туристичних та орендованих баз, 
туристичних та профільних таборів. Ці відділи (бюро) можуть працювати на 
засадах самоокупності [5, 6].  

Одним з основних напрямків роботи центрів підліткового туризму 
(станцій юних туристів) є гурткова робота. Гуртки (об’єднання) також, як 
правило, поділяються на туристсько-спортивні та краєзнавчі в залежності від 
того, які напрямки туристсько-краєзнавчої діяльності в програмі гуртка 
переважають. На базі центрів підліткового туризму (станцій юних туристів) 
працюють туристсько-краєзнавчі гуртки (об’єднання) трьох рівнів: 

- початкового рівня - гуртки, об’єднання, секції, що сприяють виявленню 
здібностей, обдарувань вихованців, розвитку їх інтересу до туристсько-
краєзнавчої діяльності (першого року навчання);  

- основного рівня - гуртки, об’єднання, секції, які розвивають стійкі 
інтереси вихованців, дають їм знання, практичні уміння й навички, 
задовольняють потреби у туристсько-краєзнавчій діяльності (другого-третього 
років навчання);  
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- вищого рівня - гуртки, об’єднання, секції для здібних і обдарованих 
вихованців, учасників Всеукраїнських, міжнародних масових туристсько-
спортивних, краєзнавчих та наукових заходів (четвертого і більше років 
навчання) [4].  

На базі центрів підліткового туризму і краєзнавства (станцій юних 
туристів), на турбазах, в таборах можуть організовуватися й працювати 
тимчасові туристичні, краєзнавчі, екскурсійні групи, загони, гуртки, секції, 
сформовані на період проведення туристичного заходу, роботи бази, табору як 
правило початкового рівня.  

Територіально-природні комплекси, які поєднують різноманітні 
природно-географічні компоненти (клімат, чисте повітря, морячи, річки, озера, 
мінеральні джерела, рельєф, ліси, луги, фауну й т.п.), разом зі спеціальними 
технічними спорудженнями становлять, на думку М.П. Крачила, "основні 
фонди" галузі туризму [6].  

Для розвитку туризму, як правило, використовуються ті природні умови 
й ресурси, які не завжди можуть бути використані іншими галузями 
господарства, а саме: сонячна інсоляція, прекрасні пейзажі, морські пляжі, 
гірський рельєф, культурно - історичні об'єкти й т.п. Окремі види туризму 
висувають певні специфічні вимоги до природно-географічного  
середовища [8]. 

Висновки. Хоч як би добре не проводили традиційний урок, які б 

інноваційні та інтерактивні методи не використовували вчителі, але тільки на 
класних заняттях не можна здійснити всіх навчальних і виховних завдань. На 
нашу думку, туристична робота сприяє розширенню загальноосвітнього 
кругозору учнів, підвищує інтерес до історії рідного краю, сприяє активізації 
пізнавальної діяльності школярів, розвиває їх творчу ініціативу, знайомить з 
найбільш доступними прийомами досліджень. Вона є невід’ємною складовою 
виховання, поєднує різні напрямки пізнавальної діяльності і відіграє одну з 
основних ролей у вихованні інноваційної особистості.  

Підлітковий туризм поєднує оздоровчі, спортивні й пізнавальні цілі, тому 
райони відпочинку, райони туристичних подорожей, походів і екскурсій повинні 
мати сприятливі для перебування юних туристів природні умови - 
різноманітний рельєф з мальовничими пейзажами, цілющий клімат, наявність 
водних об'єктів і т.п., щоб дітям було цікаво. Тобто, повинна бути певна 
«комфортність» природних умов, у такому випадку складається комплекс 
сприятливих умов для ознайомлення юних туристів з особливостями природи, 
життям і побутом місцевого населення, культурно-історичними цінностями 
району, де проходить відпочинок або пролягає маршрут туристичної подорожі, 
що сприятливо впливає на молодий організм дитини та стає перспективним 
розвитком особистості. 
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